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Voorwoord 

De werkgroep “Weidevogelbescherming Reusel-De Mierden”  bestond in 2015 uit 47 
leden waarvan 3 bestuursleden. 

Voorzitter   Jan van Gompel 
Secretaris  Piet Peijs 
Penningmeester  Karel Gevers 

 

De werkzaamheden van de werkgroep zijn niet alleen beperkt tot het tellen en 
beschermen van de weidevogels maar zijn veelzijdig en interessant, deze worden in 
dit verslag uitvoerig beschreven. Ons werkgebied is de hele gemeente Reusel –De 
Mierden Ook kunt u in dit verslag de resultaten van afgelopen jaar en de geplande 
werkzaamheden voor 2016 vinden. De meeste activiteiten gaan het hele jaar door. 
Het belangrijkste doel van de leden van de werkgroep is om bezig te zijn met de 
natuur en het behoud van de natuur. Voor aanvang van ieder seizoen wordt de 
jaarvergadering gehouden waarin de activiteiten en de planning voor het komende 
jaar wordt besproken.  
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Weidevogels 

De werkgroep “Weidevogelbescherming Reusel-De Mierden” is verdeeld in vijf sub 
werkgroepen welke ieder een bepaald gebied hebben waarin ze de zorg dragen over 
de bescherming van de weidevogels.  
Deze gebieden zijn ’t Holland, Langendijk, Laarakkerdijk – Rijtseheide,  
Papenakkers – Hellaren en Dunsedijk – Beersedijk – Meierweg. Dit wil dus zeggen 
dat een groot gedeelte van het landelijk gebied in onze gemeente  regelmatig 
gecontroleerd wordt door onze werkgroepen. Bescherming van weidevogels wil 
zeggen dat ze geobserveerd worden en zo nodig de nesten gemarkeerd door 
bamboestokken te plaatsen. De agrariërs welke toestemming hebben gegeven om 
hun grond te betreden weten wat deze stokken betekenen en houden er ook 
rekening mee met het bewerken van de grond. Sommige agrariërs stappen even van 
de tractor af om het nest te verleggen, anderen nemen contact op met iemand van 
de werkgroep en deze zorgt dat de nesten worden verlegd. Het verleggen van de 
nesten gaat niet bij alle weidevogels, b.v. de nesten van de Wulp en de Grutto 
worden extra ruim gemarkeerd en met de betreffende agrariër wordt contact 
opgenomen zodat hij er rekening mee kan houden. In zo’n geval wordt het nest 
zoveel mogelijk vermeden door er omheen te werken tot dat de jongen zijn 
uitgekomen. 

Het afgelopen seizoen heeft een groep o.l.v. Martien Renders het dan toch aan 
gedurfd om met de bekende mandjes te werken. 
Verleggen van nesten is een intensieve bezigheid. Door verschillende 
werkzaamheden op de akker (ploegen, zaaiklaar leggen) dienen de nesten dan ook 
meerdere keren verlegd te worden. 
Na het vinden van de nesten, dienen deze meteen in de mandjes gelegd te worden. 
De volgende stap, het verleggen, werkt vele malen handiger en sneller. 
Je pakt het mandje op, wacht tot de machine voorbij is en je drukt voorzichtig het 
mandje op z’n plaats.  
De groep is hier zo enthousiast over, dat ze in de toekomst deze mandjes blijven 
gebruiken.  
De mandjes worden aangeboden door Brabants Landschap. 

 

          
           Kievit met Jong                             Het nest van een Scholekster in een mandje 
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              Eieren van een Wulp                                           Grutto 

 
 
Hieronder een overzicht van de soorten vogels en het aantal legsels die afgelopen 
jaar zijn gevonden. 
 
Soort Totaal Uit Niet uit 
Geelgors 4 4 0 
Gele Kwikstaart 1 1 0 
Grauwe Gans 4 4 0 
Grutto 10 8 2 
Kievit 228 147 81 
Kleine Plevier 4 4 0 
Krakeend 3 3 0 
Kwartel  2 2 0 
Meerkoet 6 6 0 
Patrijs 1 1 0 
Roodborsttapuit 4 4 0 
Scholekster 12 8 4 
Slobeend 2 2 0 
Veldleeuwerik 2 2 0 
Waterhoen 1 1 0 
Wilde eend  5 5 0 
Wulp 11 8 3 
Totaal 303 210 90 
 
 
In dit totaal overzicht kunt u zien dat 30% van de gevonden resultaten niet uit zijn 
gekomen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals dat ze zijn verstoord 
waardoor ze de nest hebben verlaten. Het gebeurt regelmatig dat de eieren weg 
worden gehaald door b.v. kraaien, vossen of zelfs door mensen. 
In de volgende statistiek kunt u zien dat de kievit in 2015 iets in stijgende lijn is ten 
opzichte van 2014, 50 legsels meer. 
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Aantal beschermde legsels van de Kievit 2006 - 2015  
 

 

 

 

  

We zijn op 98 bedrijven actief geweest. 
De gevonden legsels lagen verspreid over 969 hectare. 
Voor de “Maatregel kieviten op bouwland” zijn er bij 2 boeren contracten afgesloten. 
Deze boeren kregen een vergoeding voor uitstel bewerken tot na 15 mei, in 
combinatie met 1 hectare braak. 
Zo’n dergelijke regeling geldt eigenlijk alleen voor percelen waar mais gezaaid wordt, 
en kan voor de deelnemende boeren een voordeel opleveren wat neerkomt tussen   
€ 2400 en € 2800 per hectare.  

Voor meer info www.weidevogelvereniging.nl of bel het secretariaat onder nummer 
06-216325659. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kievit

Niet uit

Uit

190

230

315
288

352

232

174

223

178

231

39
63 69

100

47
80

49
33

51
81

151
167

246

188

305

152
125

190

127
150

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kievit

Niet uit

Uit



 Jaaroverzicht 2015 6 

Erfvogels 

I.s.m. met Agrarische Natuur Vereniging Kempenland (ANV) hebben wij bij onze 
agrariërs hun erf op een vogelvriendelijk manier ingericht. Er werden mussenkasten, 
zwaluwplankjes en steenuilkasten opgehangen. Er werden palen gezet met draden 
waarop de zwaluwen kunnen zitten en er werden modderbaden aangelegd. 

 

 

 
 
 
 
Een modderbak geplaats voor  
het nestmateriaal van de Zwaluw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Het plaatsen van de zwaluwplankjes 
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Ook bij de vogels komt het voor dat er een huis wordt gekraakt.  
Dit zwaluwnest is door een mus in gebruik genomen 
 
 

Geregistreerde legsel per soort 

 
 

Aantal 
legsels 

Boerenzwaluw 60 
Oeverzwaluw 25 
Houtduif 5 
Huismus 35 
Huiszwaluw 31 
Kerkuil 1 
Koolmees 3 
Merel 2 
Steenuil 1 
Winterkoning 1 
Witte Kwikstaat 6 
Gekraagde roodstaart 1 
 
Als uitvloeisel van het erfvogelproject komen in het voorjaar 2 fietsroutes langs de 
deelnemende bedrijven. Deze routes zijn 23 en 28 km lang, ze zijn makkelijk te 
combineren en er zit een duidelijke beschrijving bij. 
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Huiszwaluwtil 
In oktober 2014 is door de vereniging in onze gemeente de eerste huiszwaluwtil 
geplaatst. Deze huiszwaluwtil aan de Schepersweijer werd in het eerste broedjaar 
(2015) meteen door 8 broedparen bewoond. De kunstnesten aan de zwaluwtil zijn 
gratis beschikbaar gesteld door Vivara Pro.  
Verder in de straat zijn ook nog 10 natuurlijke nesten geregistreerd. 
 
Zie You Tube Vivara Pro Huiszwaluwtil Reusel 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
De huiszwaluwtil aan de 
Schepersweijer 
Op de voorgrond de 
elektriciteitsdraden met 
daarop een zwaluw  
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Huiszwaluw met insecten. 

  

    

 

                                  
Huiszwaluw voert jongen 
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Overzicht waar in Nederland zwaluwtillen zijn geplaats en welke zijn bewoond. 
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Patrijzenproject 
 

             
 
De afgelopen veertig jaar is het aantal patrijzen in Nederland met ruim 95 procent 
afgenomen. De overgebleven patrijzen zitten vooral in de akkergebieden in Brabant 
en Limburg. De voornaamste oorzaak van deze sterke daling is de manier waarop 
momenteel het boerenbedrijf gerund wordt (grootschalig) en de hierop geteelde 
gewassen (ontbreken van biodiversiteit). Om te voorkomen dat de vogel helemaal uit 
Nederland verdwijnt, riepen Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek 
Nederland 2013 uit tot het Jaar van de Patrijs. In dat kader heeft Brabants 
Landschap een achttal natuurorganisaties benaderd, waaronder Werkgroep 
Weidevogelbescherming Reusel–De Mierden, om te onderzoeken of er enkele 
gebieden kunnen worden ingericht voor de patrijs. 
 
De gemeente heeft op 18 maart 2014 goedkeuring gegeven aan het patrijzenproject, 
gelegen aan de Rouwenbogt – Raamloop, waardoor wij als vereniging voor minimaal 
6 jaar de volledige beheers- en onderhoudsovereenkomst hebben gekregen. 
Hierdoor konden we aan de slag met de werkzaamheden.  

Het eerste jaar 2014, hebben we in samenwerking met vogelwerkgroep “De 
Kempen” o.l.v. Pieter Wouters 1 patrijs gezenderd. Aan de hand van dit resultaat 
werd er besloten om in 2015 meerdere patrijzen te zenderen. 
Maar door het aanscherpen van de nieuwe regels binnen SOVON, is het totale 
zender programma in de ijskast terecht gekomen.  
 
Inmiddels is er veel veranderd in het project. Tijdens dit project wordt er veel 
samengewerkt met Waterschap de Dommel, Brabants Landschap en gemeente 
Reusel-De Mierden. Het riviertje de Rouwenbogtloop is verlegd waardoor het weer 
opnieuw meandert. Eind 2014 en in april 2015 zijn er boompjes geplant. De grond is 
bewerkt en  de oogst heeft afgelopen zomer plaatsgevonden. Er was Aalter 
Troshaver, Evie, Boekweit, Zomergerst, Zomertarwe en een veld met 
klaver/grasmengeling gezaaid. Dat het een gewild gebied is voor de patrijzen blijkt 
wel doordat er afgelopen jaar 2 koppels hebben gebroed. De Aalter Troshaver, 
Zomergerst en de Zomertarwe zijn door loonbedrijf van Herk met een combine 
gemaaid. 
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Het maaien met 
de combine 

 

In het najaar is er een advertentie geplaatst om iedereen uit te nodigen om 
handmatig spelt te komen zaaien. Helaas is het door het slechte weer 2 keer 
uitgesteld maar op zondag 4 oktober was het toch zover. Er kwamen diverse 
belangstellenden op af. Ad Copal heeft met zijn 2 Belgische trekpaarden en een 
zaaimachine een groot gedeelte ingezaaid.  

 

 
 
 
 
 
Spelt zaaien met 
Belgische trekpaarden 

 

Er werden pannenkoeken gebakken van boekweitmeel welke gratis geproefd konden 
worden, daar werd gretig gebruik van gemaakt. De week daarop is door loonbedrijf 
van Raak nog een perceel ingezaaid met triticale. 
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Handmatig zaaien 
van spelt 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
De boekweitpannenkoeken  
lieten zich goed smaken 
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IJsvogel en de grote Gele kwikstaart 

In de voorgaande jaren zijn er door onze vereniging op diverse 
plaatsen aan de Raamsloop ijsvogelwanden gecreëerd. Door te 
sterke stroming  bleek dat niet haalbaar te zijn.  
  
Op 4 plaatsen in onze gemeente zijn nestkasten voor de Grote 
Gele Kwikstaart geplaatst. 
In het voorjaar zijn er 2 nestkasten bijgeplaatst langs en in 
Goorloop bij De Moeren. Deze vogels zijn daar door Frans van 
Boxtel waargenomen. In november is de Goorloop geveegd en 
zijn de kasten verwijderd. In 2016 wordt over uitbreiding van 
beide vogelsoorten nagedacht. 
 
Onderhoud knooppunten wandelroutes 
In onze gemeente ligt ongeveer 185 km aan wandelpaden 
welke aangegeven zijn door knooppunten palen. Door een 
groep van onze vereniging worden twee keer per jaar deze 
wandelroutes gecontroleerd. Indien nodig worden kleine 
herstelwerkzaamheden uitgevoerd zoals palen en bordjes 
vervangen en er wordt voor gezorgd dat de bordjes ook 
duidelijk zichtbaar zijn. Tijdens de voorjaarcontrole zijn er 14 
tussenpalen en 4 hoekpalen vervangen. Tijdens de najaar 
controle zijn er beduidend minder palen vervangen, 1 
tussenpaal en een hoekpaal. 
Een punt van aandacht blijft toch de begaanbaarheid langs de 
waterlopen in de zomer door te hoge begroeiing. 
Visit Brabant (http://www.visitbrabant.nl/routes/wandelen) is in 
overleg met Waterschap De Dommel of ze dit kunnen 
verbeteren. 

 

                        

 

Onderhoud Poelen 
In ons gebied liggen een aantal kikkerpoelen en vennen. Door enkele mensen van 
onze vereniging worden een aantal poelen onderhouden. Ook wordt door hen 
geïnventariseerd en gemonitord wat er in de poelen leeft. Gespreid over de 
gemeente komen de volgende soorten amfibieën voor. 
 

Bruine kikker 
Bastaardkikker 
Poelkikker 
Heikikker 
Gewone pad 

Rugstreeppad 
Kleine watersalamander 
Alpenwatersalamander 
Vinpootsalamander 

 
          Rugstreeppad 
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Overige activiteiten 

Landschapsdag 2015 
Op 2e paasdag was de landschapsdag, deze was bij de Hollanders Hoeve. 
Door onze vereniging werd er een informatiestand ingericht en bemenst.  

Werkzaamheden in bos en heide 
In de herfst en winter is door de vereniging op diverse plaatsen opslag verwijderd.  
Opslag zijn jonge planten die niet door de mens zijn gezaaid of geplant. Wanneer de 
opslag niet tijdig wordt verwijderd veranderd het gebied in een bos terwijl het is 
bedoeld als een heidegebied. Voorbeelden van deze boompjes zijn: dennen,  berk 
en amerikaanse vogelkers. Deze laatste wordt voornamelijk door ons uit het bos 
verwijderd. Het afgelopen jaar hebben we met 31 vrijwilligers waaronder 10 niet 
leden, 430 uur gewerkt. 

Excursie  
Op 6 juni zijn we op excursie geweest bij het natuurgebied De Liereman in Oud 
Turnhout. We hebben daar een natuurwandeling gehad onder begeleiding van een 
gids. Na afloop hebben we in het bezoekerscentrum nog enkele consumpties 
genuttigd. De dag hebben we afgesloten met een heerlijk buffet en een gezellig 
samenzijn in en bij ons clubhuis.  

Open dag bijenhal. 
Op 21 juni was de jaarlijkse open dag in de Bijenhal. Zoals andere jaren werd door 
onze vereniging daaraan deelgenomen. We stonden er met een informatiestand en 
er werden door ons nestkastjes verkocht. 

Natuurwerkdag 
Op 7 november was de landelijke natuurwerkdag. Enkele weken van te voren zijn er 
advertenties geplaatst in de regionale bladen zodat de mensen zich aan konden 
melden om mee te doen aan het verwijderen van de opslag in de Groote cirkel. 
Enkele jaren geleden is daar een vlakte gecreëerd om de heide terug te laten komen 
en de gladde slang een kans te geven. Er waren 25 personen aangemeld. We 
hebben een ruwe berekening gemaakt, van 9 uur tot 15 uur zijn ongeveer 25000 
berken en dennenboompjes verwijderd. 
 

 
Werkzaamheden natuurwerkdag 

 
 
          Werkplek Groote Cirkel 

 

.  
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Maatschappelijke stage 

Sinds enkele jaren staat onze vereniging voor maatschappelijke stage bij de Pius X 
College in Bladel aangemeld en het Rythovius College in Eersel. 
De leerlingen van beide colleges hebben de mogelijkheid om hun maatschappelijke 
stage uren bij ons in te vullen. Het gehele jaar door zijn er binnen de vereniging 
activiteiten die door de leerlingen in te vullen zijn. 

 
 
 
Femke Verhagen is tijdens haar maatschappelijke stage aan het werken 
aan de palen voor de erfvogels. 
 
 

                                                     
 
                                      
                                     Bevestigen van de draden aan de palen voor de zwaluw door 
                                     Mathijs Rossiau tijdens zijn maatschappelijke stage 
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Uitbreiding van onze activiteiten in 2016 

Uilen en torenvalkkasten 
In onze gemeente hangen ongeveer 90 
geregistreerde uilen en torenvalkkasten. In het 
verleden werden deze door Kees van Limpt 
onderhouden. Dat wil zeggen gecontroleerd, 
geregistreerd en indien nodig gerepareerd. Aan het 
bestuur is gevraagd of wij dat op ons willen nemen. 
Er zijn 9 personen aangemeld die dit willen gaan 
doen. In het voorjaar van 2016 zal dit worden 
opgestart. 
 

           

                Jonge bosuilen 
Rolstoelpad Hoevehei 
Vanaf ‘t Heike naar de Pikoreistraat loopt via de Hoevehei een wandelpad. Dit is een 
mooi stukje natuurgebied waar langs 6 kikkerpoelen zijn gelegen. Het is de bedoeling 
dat dit pad voor rolstoelen begaanbaar wordt gemaakt. Deze plannen zijn in een 
vergevorderd stadium en zal dit voorjaar gerealiseerd worden. Aan onze vereniging 
is gevraagd of we dit pad willen onderhouden. Er hebben zich daar diverse mensen 
voor aangemeld. Als er voldoende aanmeldingen zijn zullen ze ook de kikkerpoelen 
langs deze pad gaan onderhouden.  

Struweelsloten 
In 2016 willen we het project struweelsloten opstarten. 
Struweelsloten zijn duikers (waterdoorgang onder wegen) van 
circa 5 mtr. in bestaande sloten. Hier worden lage 
struweelhagen opgeplant. 
Doel hiervan is om nest-, voedsel- en schuilgelegenheid aan te 
leggen voor de hiervan gebruik makende vogels, vlinders en 
insecten. (Het vroegere coulissenlandschap). Zonder dat dit 
ten koste gaat van landbouwgrond en zonder slagschaduw te 
veroorzaken. Uiteraard komt dit ook ten goede aan de 
biodiversiteit. D.m.v. het plaatsen van drainagebuizen willen 
we de nadelen t.o.v. een open sloot opvangen. 
Het project wordt momenteel gesteund door zowel Brabants 
Landschap, het Waterschap alsmede ZLTO Reusel de 
Mierden. Het Waterschap heeft de Weidevogelvereniging 
gevraagd om de interesse bij de boeren te peilen om dit 
project uit te kunnen voeren. Bij voldoende deelname gaat het 
Waterschap onderzoeken of uitvoering mogelijk is. 
 

                                                       
 

Nieuwe opslagruimte 
We zijn naarstig op zoek naar een nieuwe ruimte waar we onze spullen op kunnen 
slaan. Op dit moment is dat in het oude gemeentehuis aan de Groeneweg maar voor 
1 januari 2017 moet we dit verlaten. Hopelijk kan iemand ons aan deze ruimte 
helpen. Verzoek aan alle leden om mee te zoeken. 
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Onze activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door de onderstaande bedrijven/instanties 
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A. Luijten 
 

Imkerij  
”t Bieboerke” 

 
Ad Copal 
 

 


